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Information fra Grundejerforeningen
matr. 1B Holbæk Ladegaard
Efter den ordinære generalforsamling den 29. februar 2000, hvor bestyrelsen samlet valgte at
træde tilbage, har den nyvalgte bestyrelse konstitueret sig således:
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Vi har på vores første bestyrelsesmøde endvidere drøftet følgende:
Formålet med grundejerforeningen er først og fremmest at have et beredskab, der kan være
grundejernes ansigt mod myndighederne, i det omfang det bliver nødvendigt. Lige nu har vi ikke
kendskab til at der planlægges ændringer for vores område, men med drøftelserne omkring hvad
der skal ske med bl.a. Vester Skole, kan det blive nødvendigt.
Med 19 stemmer for og 2 imod blev det på generalforsamlingen vedtaget, at invitere de nye
beboere på Kærsangervej, som ligger mellem Løvsangervej og Fjordvej, samt beboerne på
Fjordvej, til at blive medlemmer af grundejerforeningen. Specielt fordi mange på Rørsangervej,
Løvsangervej og Kærsangervej anvender dette vejstykke til at komme til og fra deres boliger,
mener vi, at der er en række fælles interesser. I første omgang gør vi det ved at inviterer dem til
vores årlige sommerfest, en tradition som den nyvalgte bestyrelse agter at holde fast i!
Apropos sommerfest, så fastlagde vi datoen for årets sommerfest på vores første bestyrelsesmøde. Det bliver den 12. august, så sæt allerede nu et kryds i kalenderen. Grundejerforeningen
har jo 50 års fødselsdag i år, så vi håber rigtig mange vil møde op og gøre denne dag ekstra
festlig. Den gamle bestyrelse har gjort et kanon stykke arbejde de foregående år, og vi håber at vi
stadig kan trække lidt på dem i forbindelse med at skaffe borde og stole, grill, vin, øl og vand.
Grundejerforeningens nuværende vedtægter er tilbage fra etablering i 1950. En del har ændret sig
siden. Bl.a. er ejerskabet af veje m.m. overgået til kommunen, hvorfor foreningens
formålsparagraffer, og vedtægter i det hele taget, trænger til en grundig revision. Vi vil i bestyrelsen
arbejde på dette, således at vi på den næste ordinære generalforsamling kan vedtage nye
vedtægter for grundejerforeningen.
Til dem der ikke havde mulighed for at deltage på generalforsamlingen den 29. februar, kan vi
berette at regnskabet for 1998 og 1999 blev godkendt, og kontingentet for de næste to år vil
fortsat være 50 kr./år. Trafikken på Kærsangervej og Kalundborgvej blev behandlet og bestyrelsen
foretager sig for nuværende ikke mere i den sag.
Vi går nu sommeren i møde og tiden er inde til at gå i haven. Bestyrelsen vil derfor for en god
ordens skyld minde om, at det ikke er tilladt at henkaste haveaffald (eller andet affald) på
strandarealet.

Med ønsket om en herlig sommer og på gensyn til sommerfesten,
Bestyrelsen

